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Aasta Turvatöötaja kandidaat        

           

Esitab ETEL liige: 

 

USS Security Eesti 

AS 

Kandidaadi nimi: 

 

KRISTJAN ROOS 

Kandidaadi vanus: 

 

26.a. 

 
Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane 

märkimisväärne tegu 

 

2018 aasta septembris päästis turvatöötaja Kristjan Roos, ettevõtte esindusobjektil, ujuma 

läinud külastaja elu. Basseinis ujudes tabas külastajat terviserike mille tulemusel sattus 

inimene uppumisohtu, külastajad avastasid ja tõid kannatanu veest välja hetkel mil ta oli 

teadvusetu ning ei hinganud. Sündmusest teavitati koheselt objektil tööl olnud turvatöötajat, 

kes, jõudes basseinist välja toodud kannatanu juurde, alustas koheselt isiku elustamist. 

Kristjani poolne elustamine kestis ca 15 minutit, mil saabus kiirabi, kes võttis kannatanu 

enda kontrolli alla ning toimetas haiglasse.   

 

Tänu Kristjani kiirele reageerimisele, otsustamisele ja oskuslikule tegutsemisele suudeti 

inimese elu päästa. 

 

 
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal  

 

 

Kristjan töötab USS Security Eestis alates 19.10.2015.a, mil alustas töötamist objekti 

turvatöötajana ning liikus, tänu headele meeskonnajuhtimise oskustele, objektivanema 

töökohale, kus ta töötab käesoleva ajani. 

 

 
Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal 

 

 

Kristjan töötab turvatöötajana alates 19.10.2015.a, seega on tema tööstaaž turvatöötajana 3,5 

aastat. 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

 

1. 2016 a tänukiri tulemusliku ja pühendunud töö eest 

2. 2017 a tänukiri tulemusliku ja pühendunud töö eest 

3. 09.2018 kliendi poolt edastatud kirjalik kiitus operatiivse tegutsemise eest objektil. 

4. 09.2018 tööandja poolne rahaline preemia silmapaistva klienditeeninduse eest 

turvalisuse tagamisel.  

5. USS Security Eesti AS Aasta turvatöötaja 2018. 

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

Objektivanemana on Kristjan ettevõtte esmane esindaja kliendi juures. Tema suurepärane 
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suhtlemisoskus ning objekti põhjalik tundmine on loonud usaldusliku suhte kliendi ja 

ettevõtte vahel. Iga-aastastes rahvusvahelises turvauditis on tema juhitav objekt saanud alati 

kõrgeima hinde.  

Kliendisuhtlus ning objektipõhiste töödokumentide täimine eeldab mitme võõrkeele 

kasutamist. Kristjan saab laitmatult hakkama nii inglise kui vene keelega. Ka kõige 

keerulisemad objektil tekkinud situatsioonid on alati leidnud rahuliku ja osapooli rahuldava 

lahenduse.   

Arvestades Kristjani teadmisi ja kogemusi on ta hea koostööpartner ning varmas tegema 

omapoolseid ettepanekuid objekti turvalisuse parandamiseks. Kristjan on nõudlik nii enda 

kui ka teiste suhtes, kõik tööülesanded eeskujulikult täidetud.  

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

Ka vabal ajal jagub tal tähelepanu avalikus ruumis toimuvale. Vajadusel on alati valmis 

kaaskodanike kaitseks välja astuma või rikkumistest teavitama. 

 
Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine: 

 

Tegeleb spordiga enda hea vormi hoidmiseks, käib jõusaalis ning naudib aeroobseid 

tegevusi. Vaba aja veedab perega koos maakodus toimetades. 

 
Kandidaadi isikuomadused: 

 

Oma iseloomult on Kristjan meeskonnamängija, aus ja kindlameelne, kes suudab ennast alati 

kehtestada ja oma meeskonna eesmärkide poole liikuma panna. Kristjan seab oma 

meeskonnale eesmärgid ja jälgib väga täpselt nende täitmist. Tänu oma kohusetundlikkusele 

on ta hindamatu meie ettevõtte meeskonnas ning pälvinud ka kliendi suure usalduse. Läbi 

koolituste täiendab end nii turvavaldkonnas kui muudel teemadel.  

 
Muu märkimisväärne info: 

 

 

Kristjan omab turvatöötaja tase 3 kvalifikatsiooni ( kutsetunnistus nr 105460) ning on lisatud 

USS Security Eesti turvatöötajate arenguprogrammi. 

 

 

 

Kandidaadi esitajal on soovi korral võimalus esitada lisamaterjale ettepaneku paremaks 

ilmestamiseks. Soovituslik on kindlasti lisada kandidaadi pilt. Valik tehakse elektrooniliselt 

komisjoni liikmetele esitatud dokumentide alusel. 

 

Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi: 

 

Raul Parusk 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

 

 

 


